Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
konaného dňa 24.11.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
K bodu č. 1:
Starostka obce otvorila zasadnutie a privítala prítomných poslancov, občanov a hostí.
K bodu č. 2::
Starostka určila zapisovateľku: Máriu Jurkasovú
Starostka určila overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Gulovú a p. Rudolfa Uhra
K bodu č. 3:
Starostka požiadala o hlasovanie za program zasadnutia (príloha č.2)..
Hlasovanie: Prítomní(JG, JT, RU, ĽJ): 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa:0 – program zasadnutia bol
schválený
K bodu č. 3/1- plnenie uznesení:
Starostka skonštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
K bodu č. 3/2 - Uplatnenie mandátu nového poslanca:
Starostka – informovala, že podľa § 25 ods. 2 sa písomne vzdal poslaneckého mandátu p. Július Pápež
(príloha č.3) , bol prizvaný ďalší náhradník p. František Zima. Zložil poslanecký sľub (príloha č.4)
a stal sa poslancom.
K bodu č. 3/3 – Informácia o vyhodnotení cvičenia orgánov krízového riadenia
p. Jurkasová – 19.10.2011 sa v obciach v okolí Jaslovských Bohuníc uskutočnili havarijné cvičenie,
v rámci ktorého sa preverila spolupráca záchranných zložiek: Hasiči, 112 a spolupráca s obcami.
Neboli zistené väčšie nedostatky, skúšobná evakuácia žiakov ZŠ J.Bohunice prebehla bez problémov.
K bodu č. 3/4 – Aktuálna výzva OP ŽP protipovodňová ochrana
Starostka – v rámci tejto výzvy by bolo možné prefinancovať náš odvodňovací kanál, ale iba za
predpokladu, že máme kanál skolaudovaný, prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela a bola
financovaná od r.2007.
Poslanec Uher – treba tieto skutočnosti preveriť
Poslanec Jamrich – pozemok pod kanálom nepatrí celý obci
Poslanec Ďuriš – s majiteľmi častí pozemkov pod kanálom bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve
K bodu č. 3/5 – Návrh na zníženie ceny elektrickej energie
Starostka - pracovník ZSE navštívil OcÚ, predložil ponuku na el.energiu na roky 2012 a 2013.
Budúci rok garantujú pre obec cenu energie nižšiu o 10% ako tento rok.
K bodu č. 3/6 – Dokúpenie softvéru pre OcÚ
Starostka – predložila poslancom ponuku z f. HELIOS (ASSECO) na dokúpenie a implementáciu
programu: Daň z nehnuteľností, Evidencia obyvateľstva, Miestne poplatky a Registratúra (príloha č.5)
Nákup spoločného softvéru bol už poslancami schvaľovaný, požiadala poslancov o hlasovanie za
dokúpenie týchto častí.
Hlasovanie: Prítomní(JG, JT, LĎ, FZ, RU, ĽJ): 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa:0 – dokúpenie softvéru
bolo schválené
K bodu č. 3/7 –Riešenie postu kontrolóra
Starostka informovala OZ o výpovedi p. Zimovej z postu kontrolórky obce. Výpovedná lehota končí
31.12.2011.
K bodu č. 3/8 –Riešenie bytových priestorov OcÚ
1

Starostka – inzerát o prenájme bytu v budove OcÚ bol uverejnený v Piešťanskom týždni, Trnavskom
hlase, v Trnavských novinách a na web-stránke obce. Nebola žiadna odozva. Jednu žiadosť sme
dostali od p. Mariána Ilenčíka (príloha č.6). Má záujem o prenájom tohto priestoru na skladovacie
a kancelárske účely, ponúka 100.- eur mesačne + energie.
Po diskusii poslanci hlasovali za prenájom priestorov bytu nad OcÚ na kancelárske a skladové
priestory p. Mariánovi Ilenčíkovi za sumu 100,- eur mesačne + energie + poplatok za internet +
dvojmesačná výpovedná lehota:
Hlasovanie: Prítomní(JG, JT, LĎ, FZ, RU, ĽJ): 6, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2(ĽJ, LĎ) – prenájom
bytu bol schválený od 1.12.2011
K bodu č. 3/9 – Vytvorenie inventarizačných komisií
Starostka navrhla inventarizačné komisie v tomto zložení, pričom predsedom každej z menovaných
komisií je poslanec:
PZ – Daniel Beblavý, Július Pápež, Dušan Ilenčík
KD – Daniela Zemková, Oľga Pápežová, Jaroslav Tomiš
ZŠ – Ingrid Voráčová, Andrea Cepková, Ľubomír Jamrich
MŠ – Ľubica Današová, Marta Kostolanská, Ladislav Ďuriš
OcÚ – Mária Jurkasová, Martina Mačicová, František Zima
ŠS – Mária Štibravá, Jana Gulová, Jarmila Šimnová
Starostka
– vzhľadom na zmenu v OZ, navrhla namiesto Daniely Zemkovej ako člena mandátovej
komisie poslanca Františka Zimu.
– Finančná komisia zostáva nezmenená
– v komisii kultúrnej, sociálnej, zdravotnej, telovýchovy a športu – navrhuje predsedu
poslankyňu Gulovú
Poslanec Uher – navrhuje doplniť člena do komisie obchodu, služieb a verejného poriadku pána
Mariána Bartoňa
Hlasovanie: Prítomní(JG, JT, LĎ, FZ, RU, ĽJ): 6, za: 5, proti: 0, zdržal sa:1(JG) –navrhnuté
a doplnené komisie OZ boli schválené
K bodu č. 3/10 – Riešenie podaní komisiou obchodu, služieb a verejného poriadku
Predseda komisie poslanec Uher informoval o zasadnutí komisie na základe sťažností na p. Viliama
Petríka. Uskutočnil pohovor s manželkou a dcérou menovaného a dohodli sa na riešení vzniknutej
situácie. Zároveň p. Petrík žiada o sociálne ubytovanie a finančnú pomoc. Po diskusii sa poslanci
dohodli, že prezrú priestory bývalej MŠ, či by bolo možné provizórne p. Petríka v týchto priestoroch
ubytovať.
K bodu č. 3/11 – Riešenie pošty
Starostka - Pošta vypracovala projekt na prestavbu pošty v budove PZ (príloha č.6). V návrhu
nájomnej zmluvy súhlasili s nájmom 25 €/m2/rok + energie, plocha bude 54 m2. Presunieme
v rozpočte financie na úpravy?
Kontrórka – navrhuje zapracovať to do budúcoročného rozpočtu, pokiaľ sa práce aj začnú tento rok,
fakturované môžu byť v budúcom roku.
K bodu č. 3/12 – Pripomienky občanov
Prítomné p. Lenka Macejková a Zuzana Farkašová – žiadajú OZ o prehodnotenie poplatku za nájom
KD pri zumbe. Certifikovaná cvičiteľka dochádza z Modry, cvičiť chodia hlavne lopašovské ženy, je
to šport ako každý iný, pri ktorom sa za prenájom neplatí.
Po diskusii sa poslanci dohodli, že prenájom KD za účelom športovej činnosti pre občanov našej obce
bude zdarma:
Hlasovanie: Prítomní(JG, JT, LĎ, FZ, RU, ĽJ): 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 3/13 – Rozpočtové opatrenie č.1/2011 (príloha č.7)
Poslanci mali k dispozícii návrh rozpočtového opatrenia č.1/2011 a zároveň plnenie príjmov
a výdavkov k 30.9.2011. Dňa 18.11.2011 zasadla komisia finančná a obecného majetku a spolu
s kontrolórkou a účtovníčkou a prejednali a upravovali návrh rozpočtového opatrenia.
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Hlasovanie: Prítomní(JG, JT, LĎ, FZ, RU, ĽJ): 6, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2(ĽJ, FZ)- rozpočtové
opatrenie bolo schválené
K bodu č. 3/14 – Rôzne
Starostka – informovala prítomných o najbližších akciách v našej obci: 3.12.2011 Privítanie Mikuláša
s mládežníckou diskotékou a 11.12.2011 Vianočné trhy.
K bodu č. 3/15 – Diskusia
Poslanec Tomiš – nie je mu jasný stav odvodňovacieho kanála, je teda iba na pozemku obce? Mali by
sme sa snažiť peniaze na kanál získať, za pokus to stojí.
Poslanec Jamrich
– ako je zaúčtovaná bytovka?
– koľko stála rekonštrukcia MŠ?
– koľko sú mzdové prostriedky na OcÚ
– koľko stál obec externý účtovník?
Starostka – všetky odpovede na tieto dotazy nájdete v predloženom plnení príjmov a výdavkov.
Poslanec Ďuriš – riešila sa ČOV pri bytovke? Je ešte v záruke alebo nie? Žiada stanovisko do
budúceho OZ.
K bodu č. 3/16 – Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a stanovila termín budúceho OZ na 15.12.2011.

UZNESENIA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.11.2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
Uznesenie č. 9/2011/A/1:
Schvaľuje program zasadnutia
Uznesenie č. 9/2011/A/2:
Schvaľuje dokúpenie softvéru na OcÚ
Uznesenie č. 9/2011/A/3:
Schvaľuje prenájom bytu nad OcÚ p. Mariánovi Ilenčíkovi
Uznesenie č. 9/2011/A/4:
Schvaľuje inventarizačné komisie pre OcÚ, KD, ZŠ, MŠ ŠS, PZ, doplnenie komisie obchodu, služieb
a verejného poriadku o pána Mariána Bartoňa, zmenu mandátovej komisie a zmenu predsedu v
komisii kultúrnej, sociálnej, zdravotnej, telovýchovy a športu
Uznesenie č. 9/2011/A/5:
Schvaľuje prenájom KD za účelom športovej činnosti pre občanov našej obce zdarma
Uznesenie č. 9/2011/A/6:
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2011
Uznesenie č. 9/2011/B – berie na vedomie:
1.informácie starostu obce
2.interpelácie poslancov a starostu obce
3.vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Júliusa Pápeže
4.výpoveď kontrolóra k 31.12.2011
5.príjmy a výdavky k 30.9.2011
6. informáciu predsedu komisie vereného poriadku o riešení podnetov – V.Petrík
Uznesenie č. 9/2011/C - navrhuje:
1. preveriť skutočnosti potrebné k prefinancovaniu odvodňovacieho kanála
2. zistiť možnosť reklamácie ČOV pri NDB
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jana Gulová

....................................

Rudolf Uher

....................................

.............................................
PaedDr. Hana Madrová
starosta obce
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Zapísala Mária Jurkasová, dňa 29.11.2011
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